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Львів, Пятниця дня 4 (16) вересня 1898.

Річник II.

________ д
Передплата

:

*

иа -Р У С Л А НА* виносить:

в Австри :
на
на
І на
• на

цілий рік .
пів року .
чверть року
місяць . .

. . 12 р. ав.
. .
6 р. ав.
. . З р. ав. ;
. .
1 р. ав. ;

За границею:
на цілий рік

. . 20 рублів
або 40 франків
на пів року . . 10 рублів
або 20 франків
І Поодиноке число по 8 кр. ав •
і________________
І

• Вирвеш ми очн і душу ми вирвеш: а не возьмеш милости і віри не возьмеш,
бо руске ми серце і віра руска.* — 3 Р у с л а н о в и х псальмів М. Шашкевича.

Виходить у Львові що дня
І Крім неділь і руских сьвят
о год. 6-ій пополуднії.
Редакция, адмінїстрация і
експедпцня «Руслана» під ч. 5
ул. Л їн д о го . — Експеднция
місцева в Аґенциї Соколовского
в пасажі Гавсмана.
Рукописи звертає ся лише
на попереднє застережене. —
Реклямациї неопечатані вільні
від порта. ■— Оголошена зви
чайні приймають ся по ціні
10 кр. від стрічки, а в «Наді
сланім* 20 кр. від стрічки. По
дяки і приватні донесеня по
’ 16 кр. від стрічки.

•

т

І

’

відно з а б а в и т и с я в а б с т і н е н ц и ю ?; мірила перебити розправи над заявою ґр.
ГІарлямент міг би засідати і мусів би при- Тупа, було над чим дебатувати,
П л я н и ЛЇВИЦЇ.
ступити до мернторичних розправ над уго-|
Така »холодна« обструкция не скомНа устах всіх австрийских патріотів дою з Угорщиною. Як би ся угода пока-1 ПрОміТу6 Німців з лївицї, а буде мати свій
виринуло нині, в виду тяжкого удару, залась відтак некористною для австрийских' ефект. \Уо1ї і коза будуть ситі...
який постиг монарха нашого, питане, як країв, то вина за все упала би на всі стоповеде себе нїмецка обструкция в часї XV. ронництва правиці, лише не на обструкцпйпарламентарної сесиї? Чи не отямлять ся ну лівицю. Тепер залишено гадку абсти
Ще раз про князя Лїхтенштайна.
Німці з своєї загорілости?
ненти' з боязни, щоби толубовий нарляВже в липни сего року мали ми нагоду,
По нашій гадці і о скілько знаємо мент не захотів за той час заострити реґузаняти
ся вишнурованим князем Альойзом Лїхвождів нїмецкої лївицї, надія на залишене лямін палати та щоби случайно не ухвалив
теннітапном.
Було се в часї, коли сей - рообструкцій м а р н а . На хвильку, в перших якого язикового закона в некористь лївицї.
днях нової сесиї, лівиця не буде шаліти. Н їм ц ї Я В Л Я Т Ь С Я проте В парля.ментї, істом — ВИСОКИЙ політик умістив в антисемітСим би убила себе раз на все. Так неро щоби почати н ан ово » х о л о д н у « обструк-1 скім Г). УоІк*Ь1нІ9-ї стагю з зазивом до ґр. Гуна,
зумною она не буде. Але на ділі пове ціно, котра після їх рахунку мусить ноКін-1щ0,,и нравительство для савациі сумних виу
дене єї буде таке, щоби за н і я к у ц ін у чити ся в і д р о ч е н є м державної ради. За- трішннх відносин в Австриї чимскорше нрнстун е д о п у с т и т и д о м е р и т о р и ч н о ї по- крити раду не буде можна, позаяк сесия нило до утворена «Генерального сонму альнеил а годи
угодової
а к ц н ї з У г о р  мусить так довго тривати, як довго буде ских нїмецких (?) країв*. Тоді вже назвали ми
щ иною .
потрібно удержати при житю квотову де- поневолї кн. Лїхтенштайна невдалим авґуром
Здавалось би, що се неможливе, що путацию. Проти вибору квотової депутациї політичним і провірили, що кн. Лїхтенштайн
се не лежить в інтересі лївицї, позаяк она лівиця протестувати не буде. По відроченю 3Р00ИВ собі формальний шнорт на поли поліпереважно заступає фабричні краї Долп- державної ради настане павза в парлямен-і титнчно-державних програм. Колись гостив кн.
тавщини, а сї краї збувають пересічно тарнім жигю. В иавзї сій — ДО кінця року -Ііхтеннітайн в таборі Гр. 1 огеиварта ако завзяЗО— 4 0% своїх виробів на торгах угор- а може і на кілька місяців слідуючого ро- Т1,й Федераліст і обставав за ческнм державним
скнх. Здавалось би, що посли сих країв ку — буде угорский СОЙМ лагодити р а -і правом. Згодом опинив ся він між иїмецкими
за всяку ціну подбають о мпгово-торговель- мо с т і й н и й г ір о є к т угоди з До.пітавщн- католиками і крушин копіє за віроісповідною
ну і фінансову цілість держави з огляду ] ною на основах взаїмностн. Австрнйскі на- ніколою. По роках пристав до антисемітів і
на своїх виборців та що не допустять анї роди забавлять ся снмчасом в соймах. П о °Рав в свою сиецияльиу опіку хрнстияньскнх
до розриву з Угорщиною анї до того, що ухвалі закона угодового в угорскім сонмі і Д|в чат, визискуваних жидівскими конфекторами
би Угорщина самостійно з ’орудувала об прийде черга на ґ.р. Туна і на §. 14. .Угри жіночих одягів. Нині приходить ся нам зано■тувати, іцо кн. Ліхтенштейн попав случайно чи
нову угоди. Так би здавалось, але так не згодились вже на таку процедуру.
Щоби прискорити йіДроченє державної (-Аібромхмтио, в табор І ольфа, та що єго нршрабуде.
і
О скілько сягають наші інформациї, ради, а нїмецким виборцям дати доказ, що -ма длп уснокоеня Австриї перестигла в с я к і про
то задушевним планом лївицї є під тепе- їх конституцпйні заступники стоять ще з а -;ґРаші Шеперерипнів.
рішну пору як-раз те, щоби ґр. Тун не м іг єдно твердо і непохитно при хебскін при-’
Кн. Лїхтенштайн явив ся недавно в ческім
згадану угоду перевести п а р л а м е н т а р  сязї, лівиця д у м ає над заявою, котру зло- і Шлюкенаві па зборах нїмецких католиків, щоби
н о ю д о р о г о ю , а послужив ся і в тій жить ґр. Тун при відкритю нової сесиї, І їх позискатн для упадаючого .антисемітизму,
справі § -ф о м 14. Се вигіднїйше для ліви розвести як найиінріиу днскусню. Послів Але як лише станув лицем до лиця чесних
ці і не компромітуючо перед виборцями. обструкцийних ЗГОЛОСИТЬСЯ СТІЛЬКО ДО СЛО- тевтонів, сейчас п ер еп ав ся духом КОЛИШППХ
Сим упаде вся вина за евентуально неко- ва, що дебата проволїче СЯ на добре до і Маркоманів і заграв дуже голосно не на сопілці
рнстну угоду з Угорщиною на правитель- кінця року. Група Ш енерера, піддерж ана' антнсемітскій, а ударив в струпи шездари саство, а лівиця буде ч и с т а .
націоналами, внесе крім того акт обжало-; мого Вольфа. Програма єго, виголошена в ПІ.іюПишуть нам також з Відня, що в кру ваня проти ґр. Туна а може і бар. Г а в ч а 'к е н а в і — се програма в і в і с е к т о р а австрнйгах посольских лївицї через якийсь час І поставить кілька наглих внесень, щоби)ского. Він не вдоволив ся поділом Австриї на
розбирано гіитанє, чи не було би вїдпо- на случай, коли би знеохочена правиця н а- 'короннї краї, поділом жителів єї на народи, а
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За б а т ь к о в у вину.
Сьвяточне дідове оповідане.

Написав

Олександср

Катренко.

(Дальше.)
На провесні, під кінець квітня місяця, здаєть ся, саме після Благовіщеня, довів він сам
себе до краю. Та не так й він сам, як найбільш
мабуть Бог заплатив йому те, що він заробив.
Посеред білого дня счинила ся пожежа Бабів.
Неінак, як мабуть Опанас Іванович підпалив
з пяна що небудь у себе у кімнаті'. Підпалив,
а погасити не сила і вибігти не зміг ся, а проте
до того ще може і таким був, що і не бачив
нічого того, не запримітив. А може й заснув,
не погасивши сьвітла перед сьвітом, та сонним
перекинув каганець на одежу, хто його знає.
Так, так і інак й всяк можна гадки розводити,
іменно-ж ніхто не міг сказати, як воно там таке
скоїло ся. На що Миколка, що він там же був,
але н той не знає. Казав тільки, що заняло ся
відтіля, від батька з кімнати. Поки в Писарівцї
вздріли дим, довго роздивляли ся, догадуючись
відкіля такий здоровий іде й через віщо, поки

догадали ся, поки добігли рятувати, вже нічого
було й теє. Застали саме вугіллє. Звісно буди
нок старий, дерево в ньому сухе, як порох, час
стояв погідний, то швидко її згоріло все, так
наче віхоть соломи, палахкануло н нема. Вкупі
з своїм добром згинув і сам господар Опанас
Іванович Удодкін. І кісток його поганих не по
бачили; й того не залишило ся людям на памятку... Один попіл від нього зостав ся, то й той
перемішав ся з деревляним і вітер його роз
віяв: на всі чотири боки розніс. Собаці собача
й смерть.
Кинули ся було і розкидати, ного шукати,
але де-ж там вже знайти. Зі всього тільки
й уціліла що одна скринька, та й то через те,
що вона була незвичайна, не проста, а чи зелїзна, чи чугунна. Привіз він її з Харкова. Гро
ші в неї ховав. Ото-ж тільки її її знайшли,
казали буцім й гроший там знайшло ся чимало.
Все те й скриньку й гроший й Миколу становий,
наїхавши, взяв і повіз кудись із собою. Гроші
звичайно пішли до сиротиньского суду, до якого
часу, до зросту Миколчиного, на схованку. Самого-ж Миколку віддали, не знаю хто там вже
ним порядкував, до якогось купця у городі до
крамниці, вчити ся «нрикащикувати*, та люднії
обманювати: обмірювати її обвішувати! Але не

сподобалась така наука йому. Не таку підвали
ну поклала покійниця Івга у норов свому сипони
щоб дери цоб, дери цобе, обдирай прямо, хапай
й з заду, аби-б тільки все по закону, здавало
ся йому звичайним. Той статут,) нетямливо за 
для самого хлопця, стрів ся в ньому з статутом
висчим, з Божою іскрою, котру упустила в ньо
го його неня й своїми розмовами про своє ми
нуле з її бідотами і сама собою, своїм в.,, мім
гарним норовом. До того-ж ще і грамота ,:;пщо
йому додала. Не одну божественну книжку він
залюбко прочитав, особливо-ж вражали його
життя Сьвятих. Так ото, кажу, не сподобала ся
йому така робота, а тут ще нрнсїкав ся й сму
ток за степом, за шляхом, за материною моги
лою, за слободою, за своїми людьми. І не викріпив хлопчина, взяв, та й утік у Писарівну.
Тут прийняв його до себе один з господарів;
у нього він і жив, скільки там років, до зросту,
доти, аж поки не минуло йому двадцять і один
рік. Як він той час перебував і зобачив чи нї
чого гіркого, чи скоштував хоч троха лиха, чи
добро одно йому було, про те нічого и говори
ти, дарма й балакати, бо казав вже й ралійні,
та й всяк знає, як сиротам доводить ся. Ото-ж
як, не як, більш, чи меньш, а довело ся дещо
і іюму, — ВТІК ІІ він від того.

— 2 —
сказав просто: для остаточної полагоди вели скують єго лихвою 'і деморалізують всілякими може легко довести до противності!, що дер
кого нитаня національного, з котрим нї ґр. Тун способами, аж надто, добре знаними всякому, жави аж тепер зачнуть на перегони зброїти ся.
ні австрийский парламент не уміють упорати хто живе на селі. Не потребують они жадної, Супротив звісних слів нїмецкого цісаря, що'
ся, треба постаратись о те, щоби на тернториях концесиї, а сидять на коршмах з рамени вла-і »найкрасшою запорукою мира є приготована і
заселених Німцями, не було анї одного уряд- стнтелїв права нропінациї. Власти політичні охоча до бою нїмецка армія*, противставлять
ника-чужинця, себ то Славянина або ІтаЛїянця. мали, що правда, після обовязуючих приписів слова »царягмироносця«, якими свому стриєви,
Аж тоді настане мир внутрішняя. Розуміє ся, право надзору над ними; а 'старости, особливо великому князеві! Алексїєви в рескрипті’ з дня
що сю систему управи треба буде також при- на підставі обіжника ц. к. ігамістниЦтва з д. 36. 6. с. м. дякує за удачні маневри чорноморскої
мінити до війска і не терпіти, щоби баталїоном липня 1876 р., коли мали підставу підозрівати фльоти під Севастополем. В тім рескрипті ви
нїмецким орудував який Славянин і т. д. Все когось, що буде людий розпивати, продаючи ражавсь цар ось-як: «Тішу ся з того несказано,
те, — закінчив кн. Лїхтенштайн, — с к р іп и т ь напитки на віру, або визискувати їх буде недо- іцо я бачив, бо в сильній фльотї, згромадженій
зволенпми способами, могли не допустити єго під сю хвилю коло Севастополя, добачую завда
є д н іс т ь держави!!!
Ми навели головну мисль з довгої річп кн. і Д° шннкованя. Але з того права староства ду- ток дальшого супокійного і мирного розвою
Лїхтенштапна в тій цїли, щоби провірити, я к ;же Р*Дк°і а ліпше сказати, ніколи не робили цілої полудневої Росиї*. Вкінци висказує цар
велике богатство ущасливляючих Австрию про- [ужитку. Врешті право те і так не велике мало надію, що «чорноморска фльота, памятна своєї
ґрам вигріває ся нині хоч би лише в маленькій , значінє, бо відносило ся лише до особи самого : сьвітлої минувшини, не заведе в данім разі зло
головці одного кн. Лїхтенштайна. А треба зна- і шинкаря, котрий в разі, коли староство на него женого на ній довіря«. Коли росийска праса
ти, що кн. Лїхтенштайн зачисляє сам себе до | 1,е схотіло би згодити си, міг легко підставити обрушилась вперед і виступила з докорами про
тив слів нїмецкого цісаря, так тепер нїмецка
тих »копіпіеп(іе Маевиег», що а 1а Хлюмецкий і когось зі своїх.
мають небавом злюзувати ґр. Туна. З премієрСю компетенцию старосте до контролі над праса, вказуючи на ідентичні майже слова царством кн. Лїхтенштайна можемо проте сподіва внконуванєм шннкованя коршмарів розширяє і ского рескрипту, закидає лиш хитрість і тума
тись вівісекциї всего стану урядничого і війско- теперішніїй обіжник намістпика. Хотяй в справі нене цілій росийскій акциї розброєня. Так роз
вого після національності!. Біда лише з тим, ново-повстаючих корчем і шинків мають ста вівають короткі ілюзиї проблеску иолекші мілі
що в самім князю Лїхтенштайнї не пливе чи рости поступити після обіжника з дня ЗО липня тарних тягарів для народів Европи.
« Х ін ьс к и й Б іс м а р к * , великий секретар
ста тевтоньска кров, а примішана она з поль- 1876 р., то всеж таки, коли відки-небудь довіЛї-Хун-Чан
провалив ся. Урядовий хіньский
скою. Куди-ж єго приділимо? Чи до Хебу, чи дають .ся о наміренім або доконанім вже отводневник
оповіщає,
що цїсар не потребує більше
до Кракова? Ціла ся справа була би дуже реню нової корчми чи шинку, мають докладно
єго
услуг
яко
члена
ради для заграничних
сьмішна, колиб не була на скрізь — глупою!
розслїдити справу і в разі потреби не позволи
справ.
Лї-Хун-Чан
занимав
становиско мовби
ти па отворенє або дальше утримуване шинку
державного
канцлера
і
був
рішучим приклонІта без’условно допильнувати виконана тої забопиком
Росиї.
Се
звернуло
против
него нена
!рони, не зважаючи навіть на рекурс. Крім того
висть
Анґлїйцїв.
Старали
ся
позбутись
Лї-ХунПостановляє найновійшій обіжник памістництва,
Чана,
а
анґлїйский
посол
закинув
єму
отверто,
Мазурскі розрухи мали сю користь, що | що приписи що-до особистої кваліфікациї нропольска публіцистика заняла ся живійше куль-і мислових шинкарів має прикладати ся також що запродав ся Росиї. Тепер же-ж наступила
турним і економічним станом селяньства. Стрі-ідо пропінацийних шинкарів чи до корчмарів, димісия Лї-Хун-Чана яко секретаря ради, хотяй
чаємо тепер частїйше дописи та розвідки про-Длятого старости мають не тілько точно пиль- другі свої гідности він, здає ся, задержить на
житє-бутє на селі, про зарібки. і тягарі, про кре- нуватп приписів обіжника з дня ЗО липня 1876 дальше. Димісия не подає причин усунена, а
дит і лихву, про торги і коршми і т. и. Наклп- | р., але відмавляти кваліфікації на пропінаций- здогад утрудняє поголоска, що як раз Росня
кують повітові виділи до опіки і підмоги для | ного шинкаря також в разі, коли против особи мала зажадати того.
сїльского населеня а в краєвім видїлї заповіла-1 шинкаря або членів єго родини, з котрими він
ють з’орґанїзованє райфайзенівских кас на ве- жиє в родинній звязи, можна мати оправдане
лику скалю. В слід за тим пішло і правитель- иідозрінє, що будуть шинкарского заробкованя
ство. При кінци минувшого місяця видав на-, надуживати в цїли попираня заборонених ігор,
По смерти цїсаревої Елисавети. На Св. Отци
містник обіжник до старостів, в котрім поручає укриваня річей непревно набутих, необичайности
велике вражінє зробила вість о женевскім за
надзір над шинкарями, над визиском і лихвою, р піяньства. Також мають старости уважати на маху. Коли кардинал Рамиолля в оглядних сло
яких при шинкованю допускають ся, та надіте, чи шинкарі є людьми, на котрих можна вах повідомив пану о траґічній смерти цїсаревої
деморалїзациєю, яку ширять розноюпанєм на- 1спустити ся (уєгіііяяіісЬ), і бездоганними (ипЬе- Елисавети, упав папа зараз на коліна і дуже
рода.
ізсЬоІІеи). В тій цїли мають старости старати ся ревно молив ся. Молитва тревала довго. Опісля
повстав з клячників і написав власноручно
Обіжник намістпика не вводить властиво щоби мали докладнїйші інформації що-до пове- папа
в найтеплїйших виразах кондолєнцию до цісаря
нових засад в право шннкованя, але настає на деня осіб, занимаючих ся впшинком, і мати над Франца Йосифа. Заким однак відослано депешу
точне виконуване істнуючого припису з дня ЗО. ними острійший падзір. Треба взяти за норму, в прост до цісаря, поручив папа запитати ся
липня 1876 р. В Галичині є двоякі шинкарі: що потрібної особистої кваліфікацій особливо не в Відни, чи цїсар вже знає о випадку. «Коби
одні, що шинкують на підставі промислової мають ті, хто заводово управляє лихварский ви Бог позволив нашому улюбленому синови, так
вже досьвідченому, переболіти і перетреконцесії і то переважно солодженими горівка- зиск, як се на жаль так часто роблять по на тяжко
вати і той удар< — повтаряв кілька разів папа
ми, як купці і реставратори, — і другі, т. зв. ших селах шинкарі. Приписи сї, дотинаючі осо з глубоким зворушенєм до свого окруженя.
пропінацийні шинкарі, що шинкують на підставі бистої кваліфікациї осіб, що можуть запимати
Султан в присутности австро-угорского амправа пропінациї. Тамті є не так небезпечні, ся вншинком, відносять ся також до арендарів басадора в послїдних днях кілька разів виразив
— раз, що по селах майже їх нема, а друге, що і нідарендаторів пропінацийного права, оскілько своє співчутє з причини смерти цїсаревої Ели
концесию не так легко дістати і надзір над они безпосередно виконують шинкарске зароб- савети. Сказав, що нещастє цісаря Франца Йо
сифа діткнули єго так глубоко, як би нещастє
ними є далеко острійший. За те пропінацийні кованє і удержують пропінацийні вишивки.
в єго власній родинї.
шинкарі сидять на коршмах по всіх закутках
Коли старости совістно будуть виконувати
Цїсарева Елисавета була, як оповідає єї
краю і ширять не тілько піяньство між еїль- повисше порученє намістника, може оно значно лектор Фридрих Беркер, особою дуже відважною
ским народом, але попри тім ще більше визи- обмежити ті пагубні льохи розпусти і здир і мало звертала увагу на власну безпечність. Не
ства, якими є корчми по селах. І се був-би пер учинивши через ціле житє нікому нічого злого,
не припускала, щоби могло їй грозити людска
ший крок до практичного антісемітизму.
ненависть. Окруженє цїсаревої старало ся нераз
Діждавши-ж собі зросту, виправив він свою
тому
запобічи. Остатною пробою в тім напрямі
спадщину: гроші і десять десятин землї, неве
було читане англїйского роману «Согіеоие», на
личкий маєточок, що колись звав ся Баби. Збу
писаного Маріяном Сгатіопі-ом. В тім романі
дував на тій земельці хатину, завів хозяйствечко:
є представлена діяльність тайних заговорів і орВІСТИ
ґанїзация Мафії в Сицилїї'. Лектор Беркер опо
овечок, коня, парку, чи дві воликів її інчої хуВ
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внутрішні
відає,
що длятого вибрав ту книжку до читаня,
дібчини всякої, належачої до доброго господар
щоби
цїсарева
пізнала махінациї людий, жадних
справи
супротив
тої
великої
страти,
яку
поніс
ства. Обзавів ся всім, як слід заміжненько
крови,
і
вплинути
в сей спосіб на неї, щоби на
й тоді оженив ся. Задумавши-ж те, за богацтвом наш монарх і всі єго народи. Любов і привя- будуче була осторожнїйшою. Цїсарева зацікави
не ганяв ся, але наглядів дівчину хоч з убогої занє до габсбурского дому дає тисячі обявів ла ся вельми сею книжкою, але на жаль пере
сім’ї, за те гарну И що головнїйше роботячу, не щирого смутку і жалю по своїй цїсаревій. Зі читано єї лише до половини. Дальше читане
лїниву і охайну. Взяв її са себе, ввів її у хату, всіх сторін держави надходять вісти про жало перервав ви’їзд цїсаревої до Женеви, де в два
як повна чаша і осів ся господарювати. І що то бу міст, громад, інституций та товариств і ти дни пізнїйше упала жертвою надмірного довіря
до людий а мерзких інстинктів душегуба.
за чоловяга, що то за господар вилив ся з того сячами тисячий складають свої кондолєнциї у
В понеділок пополудни зложено тіло цїса
стіп
свого
улюбленого,
а
таким
тяжким
горем
колишнього Миколки, а теперішнього Миколи
ревої Еласавети на катафальку в готелевій комОианасовича, і казати нічого. Одно слово госпо навіщеного монарха. В тій торжественній хвили натї, котра ще в гіятницю служила їй за сальоумовкли всякі свари і чвари, веї народи Австриї ник. В жалобнім строю виглядала ся комната
дар, одно слово людина й людина не по образу
у спільнім болю почули свою братню звязь, дуже понуро. Вікна і стіни були прислонені жа
тільки, але по всьому з нього була. Добряча
що від віків їх злучила під благодатним скип- лобним сукном, на котрім видно срібні зьвізди
гарна душа, викохала ся в гарному тілі. Від до
тром Габсбурґів. Се почуте може і віддїлає і хрести. Тіло спочивало в металевій домовині,
брого коріня Івги зріс добрий і паросток, її душа
обитій зверха білим оксамитом. Ся домовина
в найблизшім часї на хід предстоячих політич спочивала в другій домовині з дубового дерева.
перелинула в його душу. Почати хоч з того, як
них випадків. Назначена сесия ради державної Тонка коронова капа прикривала єї так, що тїло
він еїмю свою, дїтий кохав.
чей з уміє почтити сьвіжий іце, глубокий сму- було видно лише невиразно. На капі вигафтовані
Дальше буде.
| ток монарха і в єго терневий вінець вплете о- були слова: Кі'розе ец раіх (Спочивай в спокою).
Iливну галузку мира. Се було-б найкрасшою за- Тіло було одіте в гарну оксамитну сукню. Руки
зложені неначе до молитви, держали срібний хрест
!явою співчутя і звеличанєм ювилея для нашо і рожанець з перед. Волосе було уложене в ко
го, судьбою тяжко досьвідченого цісаря.
рону, так як на многих портретах цїсаревої.
П о к л и к ц а р я до р о з б р о є н я Европи З боку і в ногах лежали білі рожі. Лише мале

Практичний антісемітизм.

Н о в и н к п.

політичні.
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число осіб узискало приступ до сеї комнати комітату заявляє тепер, що черти лиця Люкке- Огонь, що грозив цілому селу, зльокалїзовано
жалоби. В готели зате панував великий рух. нього так дуже годять ся з чертами Суччі- завдяки ножарній сторожи з Тернополя. Більша
Безчисленне множество вінців і цьвітів від знат ятого, що то мусить бути одна і та сама особа. часть будинків була обезпечена, а причиною
них личностий прибувало без устанку. Цісар вже
— Перевіз 6л. п. цїсаревої Елисавети розпочав огню була імовірно неосторожність. — В Д о мне побачить більше лиця своєї жени, бо вівторок ся в середу перевезенєм тлінних останків з Ж е б р ів ц ї згоріло дня 12 с. м. чотири морґи лїса,
домовину залютовано, в прпсутности цілої ради неви до Відня. День був прекрасний: небо ясне, власність п. Рильского. Після всякої імовірности
звязкової.
голубе, ані одної на нїм хмарки. Приятний хо незвісний виновник підпалив викопане і зложе
В понеділок отворено також завіщанв цїсаре лод віяв від женевского озера. Від вчасного не на купу корінє, з чого розширив ся пожар
вої, списане нею власноручно ще перед трома рана напливали товпи народа, бажаючи иопра- на окружаючий ліс.— В Т р а в т о л о к а х , золороками в Пештї. Можлива річ, що завіщанє буде щати від'їзджаючі тлінні останки цїсаревої. Го чівского повіту, згоріло дня 12 с. м. гумно бооголошене публично. 0 скілько звісно з при тель Боріваж окружено сторожию, на улицях гатого господаря Дмитра Романова разом зі
ватних донесень, то цїсарева виразила в завіща- утворено шпалїри. Рух великий. Члени звязкової всім збіжем. Огонь повстав з неосторожности
ню бажане, щоби замок Ляйнц віддано на влас- ради і женевска рада стану уставили ся около служби, котра млинкувала в стодолі. — Страшність архикнягинї Мариї Валєриї, а замок Ахіл- брами. 0 8-ій винесено насамперед чорне сукно, і ний огонь вибух ві второк в однім з магазинів
лєйон на Корфу арх. Ґізелї. Готівку записала на котрім спочивала домовина, почім шість лю- західного двірця в Б у д а п е ш т і. Запалило ся
внучцї по бл. п. Рудольфі, архкн. Елисаветі. дий знесли поволи саму домовину, без ніяких і вибухло 600 бочок нафти. Нафта порозливала
Вартість дорогоцїнностий, які лишились по ці- (окрас. За нею ішла свита в жалобі і ґр. Кіф- ся по цілім магазині, а в наслідок сего заняли
саревій, окрім тих, що належать до родинного штайн, урядовий заступник цісаря. Домовину ся бочки з нафтою: в дальших магазинах, ба
скарбу, цінять на 3’/2 мілїона злр. В иосліднпх зложено на каравані, простім, скромнім, без навіть зелїзничий міст, що веде на улцию Арені.
— Італія а анархізм. З нагоди мерзкого зло
літах цїсарева продала богато своїх дорогоцїп- всяких особливих відзнак. Велике чорне сукно
ностий будьто на будову замку Ахіллєйон, будь і3 срібною тканиною накинено на домовину, на чину в Женеві пише Сгагеїіа сіі Уеаегіа: »Казе_ __ ____п.лмнсіг»
випині т’яігпмг
•__ •______'
на запомоги
для ріжних свояків.
Значні також верху уміщенол на ній кілька вінців,
кілька _
не рі, Анджіолїтті, Люккені — і то несповна в трех
суми, як обчисляють 75—-80 тисяч річно, вида сено з заду, а тут пбступали три каравани з роках, Щож о нас скажуть за границею; о нас,
вала цїсарева на добродійні ціли. Цїсарева одер- самими вінцями. В зачинених повозах їхала котрі єсьмо так зненавиджені, погоржені і до
жувала 5О.0<Ю зр. місячно на подорожі і зви свита цїсаревої і члени обох швайцарских котрих причепила ся слава, що належимо до
чайно цілу ту суму видавала.
рад. Порядок мимо великого натовпу пану найбільше злочинного краю в сьвітї! Но, і нема
Домовина цїсаревої буде спочивати біля до вав взірцевий. Торжественна гробова тншина. в тім пересади. Таж статистика виказує, що рікмовини архикн. Рудольфа. Остаточне зложене На вид каравану клонили ся голови, ніхто слова річно около 4.000 Італїянцїв гине від штилєта
тіла наступить доперва за 2 місяці, бо до сего не промовив. Безчисленна сила людий зібрала шалених, переворотових доктринерів, котрим в до
часу потреває робота около властивої домовини, ся на двірци. Коли домовину винесено з кара бавку вже навіть смерть не грозить, бо ту кару
котра має повстати з благородного металго. Бу вану, розніс ся переймаючий плач женщин. При у нас знесено.» Так пише італїйский дневник,
де то з ряду 127 домовина, зложена в двірскнх асистенциї свити, членів ради звязкової і духо- очевидно під сьвіжим вражінєм страшного діла
веньства зложено домовину до ваґону. Кс. Лян- анархіста. Хто однак знає, що анархізм є змакриптах костела оо. Капуцинів.
ганєм наскрізь інтер- і антинаціональним, той
Цісар позволив, щоби в жалобнім поході ніє покропив на останну дорогу. Графиня Ста сповнив би велику несправедливість, уважаючи
рий
зімліла;
старий
француский
комісар
полїциї,
в часі похорону цїсаревої взяли участь депута
Італїянцїв яко нарід одвічальними за злочини по
ц і й краєвих соймів і столичних міст, репрезен котрий давнїйше товаришив бл. п. цїсаревій в
одиноких, найгірших одиниць сего народу. Чейчасі
єї
подорожи
по
Франциї,
плакав
ревно.
На
тованих в раді державній. В наслідок сего краже загально се звісне, щосьвяте слово .вітчина»
євнй маршалок ґр. Ст. Баденї завізвав около ЗО домовині зложено вінець, члени свити заняли так само як понятє власти і права анархісти ува
чіепів галицкого сойму, щоби взяли участь в де- і мі?йя в ваґоні і поїзд рушив поволи, поважно жають пересудом давних віків, котрий треба зни
пут шиї котра має удати ся до Відня і в часі’!3 Женеви. У всіх місцевостях, куди переїздить
щити. Перші погляди анархістичні в теориї і
похоронного ПОХОДУ уставити СЯ при ВХОДЇ д о 'жал°бНИІЇ поїзд, відзивають ся дзвони,
практиці ширив Москаль Бакунїн. Помежи єго
костела оо. Капуцинів на т. зв. N. Магкі.
І — Жалоба в Перемишли. Доносять нам: »У нас епігонами найуспішнїйше дїлає в тім напрямі
Жалоба у Відпи справляє імпонуюче вра-' 3 Перемишли вість страшного замордованя най- звісний француский ґеоґраф Елїзей Реклї, Жан
жінє. Ціле місто прямо закрите чорними хоруг- і яснійшої Нашої Цїсаревої Елисавети наповнила Грав і князь Крапоткін. Є се теоретики анар
вами. Всюди аж до найдальших дільниць міста, серця всіх Русинів, вірних і преданних синів їх хізму, котрі особисто не посувають ся до кров вікнах склепів, навіть найубожших, виставле- Величеств тяжким горем, смутком, ба навіть вавого замаху, а навіть часом єго ганять. Але їх
но бюсти олійні образи, прибрані жалобними ' розпукою, не даючою ся успокоїти і утихомирити, теория, пересякаючи в маси і доходячи до вер
ознаками.’ В тамошпих цьвітних торговлях за- і “ СІ жалують Покійної Достойної Добродійки, всі стов, де родять ся Герострати злочину, як Ганмовлено таке множество вінців, що огородники | засилають мольби до Бога, щоби утримав най- рі, Равашоль, Казері, Люккенї, викликують сей
не можуть їх настарчити. Замовлена на вінці ясн іншого нашого Монарха при здоровлю і що- страшний ряд убийств, котрі від 20 літ з’огинаїііішли між иньшими з Африки, Азиї і Ав-,|би и,одав ЬмУ потіхи і полекіні знести той стра- джують конець XIX. столїтя. Французи, Іспанці
і.шнии удар, який судьба зіслала на Найвисший і Німці' доставили тому рядовії злочинників астралп.
____
,
!їх Д 'м - На палаті Епископа Чеховича, на рускій нархічних рекрутів. Було-б проте несправедливо
На похороні цїсаревої царя Ни ола
. уд ; катЄдральній церкві, на будинку капітули,' на
репрезентувати великий князь Алексій, що а (домі руСКОГО іНСТЙТуТа для ДІВчат повівають твердити, що та секта є специяльно італїйскою,
три послїдні злочини на Карнотї, Кановавить тепер в Карльсоаді. Короля умоерта ви_-СуМН0 .І0рпі жалобні хоругви. Дня 14. вересня хотяй
сї
де
Кастілльо
і цїсаревій Елисаветі сповнили
ручпть наслідннк тропу. Цісар шмецкии явить■т є в СЄрЄДу відправив Преосьіцений Еиископ родовиті Італїянцї,
виучені зрештою в ремеслі
ся особисто. Анґліиску королеву буде репрезен-1 Константин Чехович торжественне богослуженє скритоубийства за границею.
тувати князь Христіян шлезвицко-гольштинь-1 в асистеНцИї цілої капітули, за упокой душі цї— Нещасний випадок, лучив ся минулої субо
Папу заступить
застуииті на похороні відеиьскии еапевоскпіі. Пану
На богослуженю
саревої,- Елисавети.
Елисавети. На
богослуженю були
були ппп.
при
нунций. За королївску родину з Бельгії явить сутні представителї всіх урядів, війсковости і ти в Клепарові під Львовом. Перед полуднем
пішла мати Бжозовска до міста на торг і зіста
ся князь Альберт.
всіх шкіл та множество вірних. В полуднє по вила двоє дітий, одно 5-лїтне а друге 2-лїтне
Специяльннй кореспондент N. Гг. Ргекяе З Же- богослуженю зложив Преосьвящений Епископ без падзору. Під кухнею був недогашений огонь.
невн мав онодї нагоду розмовляти зубийником Чехович враз з цілою капітулою на руки ста Діти бавили ся огнем і при тім молодше зго
цїсаревої Люккенїм, в присутності! Генерального і рости Ви. Ляникевича свої заявлена жалю і пре- ріло на уголь, а старше удусило ся.
прокуратора. Убийник оповідає, що коли но данности для Монарха, з просьбою предложитп
— Торговлю волосєм Бісмарка веде давний єго
сповпеню замаху єго арештовано і везено в по-' се до Найвнсшого Трону.
фризиєр. Велїв він собі посьвідчити нотарияльно,
возцї на полїцию, він сам тоді не знав, чи за-| — Поворот емігрантів. Онодї перетягнуло че- що стриг волосе Бісмаркови, збирав его і відда
дав цїсаревій смертельний удар. Так само н е, рез Львів в сторону Ярослава кількасот се- вав до перехованя нотареви. Тепер велить по три
зналп везучі єго жандарми, як і ті люди, що лян 3 жінками і дітьми з поворотом з Румунії, волоски онрявляти в золоті брошки, шпильки
були сьвідками єго нападу. Думали зразу, що; Були то обдерті, страшно занедбані, умираючі і т. д., котрі віддає на продаж.
Люккенї пястуком лише ударив цїсареву. Один 3 ГОлоду бідаки. Якісь аґенти звербували їх на
— Страшна месть. Два господарі з Вигнанки
з жандармів навіть запитав злочиника по до-1вісім місяців до вільних робіт в Румунії. Легко- під Чортковом, Ільницкий і Опацкий, забавляли
розї, длячого образив гостя в Женеві, ударяючи' дуШні а лакомі на великий заробок, який їм ся в неділю при чарці'. З забави прийшло до
єго пястуком. На то Люккенї розсьміяв ся і і обіцяли аґенти, пустили ся в чужину. Тут однак бійки, при котрій Ільницкий трохи обірвав. Ко
сказав: .Що, ударив пястуком? Алеж ні, то був ! найшли пемилосерних панів, котрі внзиска- ли розійшли ся, Ільницкий постановив пімстити
штнлєт і здає ся мені навіть, що я добре тра-Іли ух сили, живили їх недостаточно, а ко ся. П.ізним вечером зачатував на Опацкого і ки
нув ся на песо з ножем, задавши єму рану в
уста так глубоко, що ніж перейшой на другу
ІМ сторону шиї. Ільницкого зловлейо і придержано
дував бим з приємностию, але Кріспіого ні. заплати. Знуждовані і обдерті повернула неіца в судовім арешті, а нещасливого Гарасима ОКріспі є злодієм, украв 500.000 лїрів. Я на єго сні з чим хто мав, домів, а тепер будуть деся пацкого відвезено до війскового шпитайю, де
місця бур би ще більше украв. Церед злодієм тому заказувати, щоби не слухав намов аґентів. мимо скорої помочи закінчив житє. Опацкий
треба похилити чоло. Злодія не замордую.» — — Убийство. Дня 1. вересня найдено в ліску мав 44 років.
Б часі переслухана заявив Люккенї, що незві Бакотин під Журавном трупа замордованої женсний мущина з сивою бородою і в окулярах, щини Ірени Глови. Яко підозрілого в злочині
котрого бачили недалеко місця і в часі ката арештовано онодї у Львові бувшого ротмистра
строфи, не є анї Італїянцем, ані єго спільником. при асентерунковій комісиї ремонт для війска,
Відень, 15. вересня. Цісар від досьвіта си
Був то звичайний прохожий.
а тепер почтмайстра в Журавнї Болеслава Біль- дів вже вчера при бюрку і через день приниВ Римі кружить вість, що власті! підозрі віна. Він удержував з Іреною Г. любовні зно мав богато осіб на авдиєнциї. Здоровлє цісаря
вають, мов-то убийник не зове ся Люїджі Люк сини через вісім літ і мав двоє дїтий, 7-лїтнокенї, але привластив собі єго папери, щоби об- го синка і молодшу доньку, а перед 30. серпня в цілком добрім стані'. Від год. 10-ої рано приманути властн. N. Ре-Дег ДоипіаІ пише також, і виїхав з Журавна до Львова, де мав ніби скла- нимав з різних сторін кондолєнциї. Першого
що в р. 1887 в пештеньскім комітатї арешто- ’ дати телеграфічний іспит, а кромі того віддати приняв міністра скарбу др. Кайцля, потім май
вано 5 Італійців, підозрілих о намір замордо- і синка до шкіл. Ірена Глова походила з села Ка- стра церемонії кн. Лїхтенштайна. О год. 11-ій
ваня і обрабованя якогось інжинїра. Вини не лагарівки в повіті гусятиньскім і доперва при був у цісаря шеф Генерального штабу бар. Бек,
доведено і їх пущено на волю, але небавом Більвінї перебрала ся по мііцаньски. Замордо
знов зачинено до вязницї, бо викрито нові по вано єї ще 22. серпня, а мотивом злочину була а виходячи з покою цісаря, плакав.
Відень, 15. вересня. Оголошене маніфесту
знаки против них. Всї поутїкали. Найзухвалїй- заздрість.
шим з тої пятки був молодий хлопак Альойзий
цїсаря
з подякою для населеня за заяви спів— Огні. В Б о р к а х, селі повіта тернопільскоСуччіяті. Отже інспектор вязниць пештеньского го, знищив пожар дня 12 с. м. 24 господарств. чутя наступить в неділю.
.
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Кавчуковий плястер
на нагнїтки.

п

ГІляс.тер той не посідає ніяких
шкідливих анї драстичних склад
ників і дїлає скоро, певно і ла
гідно, не справляючи ніякого болю.
Ціна пуделка ЗО кр.

Головний склад в аптицї
164 19?—?

Жигм. Рукера
під „Срібним Орлом** у Уіьвзз .

4

Відень, 15. вересня. Нїмецкий цісар Вільгельм II. прислав таку кондоленцийну телеґраму:
«Вертаючи що-іно з маневрів, я одержав страш
ну відомість про найгидкійший з між усіх про
ступків. Потрясений до глубини душі і нездібний
ще опамятатись, не могу найти слів, щоби висказати Тобі, як горячо і болісно відчуваю враз
з Тобою сю тяжку страту. Є се досьвід, зі
сланий Господем, якого ми, люди, не можемо
зрозуміти, а він тяжить тілько на нас своїм
страшним тягаром. Але одинокою потіхою для
нас, бідних людий, є се, що так було поста
новлено там в горі.*
Царска пара надіслала таку депешу: «Ми

поражені такою страшною і нещасною вістею.
В тім жостоким досьвідї заявляємо паші найщирійші чувства болю і жалю. Щоби Бог удер
жав Тебе і дав Тобі сили знести таку безпово
ротну страту.*
Президент Фор телєґрафував тими слова
ми: «Пренятий жахом на вість про гидкий на
пад, якою жертвою упала цїсарева, уважаю со
бі за обовязок, запевнити Ваше Цїсарске Величество про щирий сум, який на мене справив той
злочин і про співучасть, яку з цілого серця беру
в болю Вашого Цїсарского Величества, а заразом
прошу вірити в мою щиру, глубоку симпатию*.
Анґлїйска королева Вікторин телєґрафува-

ла: «Не маю слів для висказаня мого сердечного
співчутя і обуреня. Се занадто гидке і занадто
жостоке. Нехай Бог стереже Тебе і стоїть при
Тобі!»
Телєґрама італїйско короля Гумберта гла
сить: «Таке несподіване,
страшне ніщ астє,
котре Тебе діткнуло, наповняє нас відразою і
обуренєм. Бажав я бути при Тобі, щоби моєю
любовю заявити співучасть, яку беру в Твоїм
болю. Але х о тяй з далека, прилучаємо ся, Марґарита і я з цілого серця до Твоїх сльоз, до Тво
їх молитов, благаючи Бога о потіху для Тебе,
якої Він тілько Сам може Тобі уділити. Сти
скаю Тебе*.

Розклад їзди поїздів зелїзничих обовязуючий від 1-го мая 1898.
(Приїзд і від’їзд поданий після часу середно-европейского).

645
7-30
740
7-50
7-55
805
815
9-05
10-35
10-45
1-01

1-30

1-40

1.50
2Т5
230

500

5-25
5-40
555

посп. | особ.
відходить

до Львова

з
л
„
„
„
„
„
„
„
„
„
я
„
„
„

Іцкан (Ґалацу, Ясс), Сучави
Зимної води від 8/, до "/в влучно
Янова
Тернополя і Бродів на дворець Підзамче,
Сокаля і Рави рускої
Лавочного (Пешту) Калуша, Стрия
Тернополя і Бродів на дворепь головний,
Кракова від
до №/» влучно
Іцкан, Сучави
Ярослава, Любачева
Янова
Кракова (Відня, Берліна, Вороцлава)
Сколього, Стрия (Гребенева в. *“/» д о 31,'в)
Іцкан (Букареінту, Ґалацу, Ясс) Сучави
Підволочиск (Кієва, Одесси) на дв. Підз.
на дв. гол.
„
„
Козови, Бродів на дв. Підз.
на дв. гол.
„ Іцкан, Сучави
„ Сокаля, Белзця і Любачева
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ДО Підволочиск, Бродів з голови, двірця
я Іцкан (Букарешту, Ясс, Ґалацу)
„ Підволочиск, Бродів з дв. ІІідзамча
„ Кракова (Відня, Берліна)
я
«
я
Варшави)
„ Сколього від «*/, ДО 3|/„ вл.
„ Янова
я Підволочиск, Бродів з дв. головного
з дв. Пілзамче
„ Белзця, Рави рускої, Сокаля
„ Іцкан, Сопова, Бергомету, Сучави
„ Янова від ’/т до 10/9 тілько в нед. і сьв.
„ Брухович в ід 8/ , д о 17, ,
„ Іцкан (Ясс, Букарешту)
„ Кракова (Відня, Берліна)
я Стрия, Сколього тілько від */» До 3%
„ Янова
„ Зимної води тілько від 8/б до
вл.
„ Брухович
я
я я
я Ярослави, Самбора через Перемишль

перенесла ся з улицї Трибунальної
ч. І. на ул. Лукасїньского ч. 4. (пло
ща Каструм), філія ул. Театральна 16

Ново відкритий

СКЛАД

заосмотрена в всілякі знаряди по
чавиш від найбогатших до найскромнїйших. Цілі уряджена для покоїв
до спаня, сальонів, їдалень і др. —
Меблі оріхові, ольхові, чорні, також
зелїзні і гнуті, зеркала і т. д.
Ціни низькі і сталі.
З поважанєм

Ніч
з Підволочиск, Козови, Грималова на Підз.
на дв. головний
„ Кракова (Відня)
„ Янова від */( до 1в/9 і від 1в/в до во/в щодень
нід 1/в ДО
ВЛ. тілько в неділю і сьвята
„ Брухович ТІЛЬКО ВІД “/і до ’"1еі ВІД 16/ 8 ДО 11/»
від 7, до ’7 , влучно
Янова від Ч, до ”7в тілько в будні дни
Кракова (Відня, Берліна, Варшави)
Підволочиск, Бродів на двор. Підзамче
Інкан. (Букарешту, Ясс, Ґалацу, Сучави)
Підволочиск. Бродів на дв. головний
Лавочного (Пешту) Хирова, Борислава
Сколього, Калуша, Борислава.

10-40

В.
4Т0
5- 20
6- 20
6-30
640
6’55
7-00
7- Ю
•7Т5
8-в'-ю
40

Ю’Оо
ЇЇ2 2
11-27

до Кракова (Відня, Берліна, М Ляборч)
„ Лавочного (Мункача, Пешту) Борислава
я Янова від •/„ до 15/в тілько в нед. і сьв.
я Іцкан, Радівцїв, Кімполюнґа Сучави
„ Кракова (Відня, Берліна, Варшави)
„ Тернополя з двірця головного
„ Лавочного (Мункача, Пешту)
я Сокаля, Рави рускої
„ Тернополя з двірця Підзамче
Янова від
від ’/»
>/, ДО
ло ’30/.
і’ /, до -~/0 вл.
„ Янова
“/» іі 1в/#
і/. до ’6/в в нед. і сьвята
щодень, від ’/в
„ Іцкан (Ясс, Ґалацу) Сучави
» Підволочиск, Бродів з дв. головного
3 дВ підзамче

203 40—52

ц. в. зе л . д е р ж . (Л ь в ів , ул. ї р е т о г о

інструмента
музичні
найдешевше в
виключнім ф а
бричнім складі

Капралика у Львові.

м ая,

готель Імперяль) уділяє пояснень в справах зелїзничих, продає білети всякого рода і розклади їзди.
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заснованя

КавФ ман,

ул. Лукасїньского, ч. 1.

Всілякого рода

ЗАМІТКА: Пора нічна числить ся від 6 години вечером до 5 години 59 мінут рано.
с к о г о — 12 год. 36 мін. ч асу л ьв ів ск о го . — Б ю ро ін ф о р м а ц и й н е

М Е Б Л ІВ

також і випозичальня

Час середно-европейский ріжнить ся від часу львівского о 36 мінут, а іменно: 12 год. часу середно-европей
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фірма в року 1877-ім

Вольф КавФман

зі Львова

0 ГОДИНІ

Ніч
5-Ю

Заложена

П0Ї8Д

ПоІЗД
посп. І особ.
приходить
о годині
150

Зміна льокалю.

Цінники даром.

2 0 -2 4

1892.
Специялїст обуви непромакаючої власного винайденні

ТСЕАГкСТБС ВЗАЇМНИХ ОБЕЗПЕЧЕНЬ

ІВАН ЯРИМОВИЧ

„Д Н Ф С ЇЕ Р Ь ”
перше і одиноке руске Товариство асекурапийне, припоручеке Всч. Духовеньству і всім вірним Внреосв. Митроп.’ і Преосв. Еп. Ординариятам всіх
трех єпархій, обеввечає будинки, уряджене домашнє, скот, господарем
знаряди, збіже в зерні і соломі, сіно в стогах і будинках против шкід
огневих.

«Дністерг* вступив в 6-ти й рік своєї дїяльности з збіль
шеними фондами ґваравцийними, котрих стан з днем 31-го
грудня 1897 виносить:
Фонд резервовий
73.874 зр. 47 кр.
176.143 зр. 87 кр.
Резерва премій
52.269 „ 40
Фонд основний
50.000 „ —

С КЛАД і Р У К О Д ІЛ Ь Н ІЇ
сбуви мужескої, дамскої і для дїтий

у Львові, площа Бернарднньска число 10.
має честь повідомити отсим Ви. Ііублику, що вираСляє ОБУЕЄ НЕПРОМАКАЮЧЕ власного винайде;
ня, з всякого рода шкір, як: Обувє мужеске і
дамскс, також чоботи з холявами тревалі, вадміпно легкі і по ціпах дуже приступних. — Також принимае до відновлена
і напоави Кальоші і Плащі кавчукові, всякі Гумові приряди як також зельо«аня обгвя кавчук-ом .- Всякі замісцеві замовлена виконує в можливо як
найкоротшім часі. - Дякуючи за дотеперішні ласкаві нагляди, і поручаю
чись на дальше, остаю з глубоким поважанєм
139

Іван Яримович.

40— 140

Спеціялїст до направи нальотів і плащів навчукових

Виплачені цкоди до кінця 1897 року 430.100 ер. 42 кр. Тарифи
• Дністра* дуже умірковані. услівя обезпечень користні. а шкоди лікві
дують ся безпроволочно. Поліси •Дністра* приймає Банк нраєвий при
ложичках гіпотечних.
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На житє можна обезвечатись через «Дністерь* в Това
ристві взаїмних обезпечень в Кракові, котре дає найкористнїйпіі усліея, представляє своїми фондами найбільшу ґварангию і видає поліси і квіти в рускім язиці.
Товариство взаїмного кредиту »Дністер"ь«, стоваришенє
з обмеженою порукою, удїляє пожички за стлаїою 5Ц % і
І°/о додатку на коніта адмін'істраунйні за інтабуляциєю або
порукою двох відповідних ручителїв, до сплати в ратах на
З до 10 літ і приймає вкладки до опроцентованя від членів
третих осіб по 4 1/2°/0. Уділ членьский виносить 25 зр., вписове 1 зр. Членом бути і пожичку дістати меже тілько членобезпечеипй в •Дн-Ьстр-Ь*. Інформація уділяє Дирекция листовно.
Зголсшеня о уділене аґенций в окрестностях і де нема
близько аґевтів «Дністра*, приймає ся.

Галицкий

КРЕДИТ
принимае вкладки на

книжечки

Е

Львів, ринок ч. 10. (дім «Просьвіти*).

і

о п р о ц е н то н у к

їх
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на рік

РОБІТНЯ СУКОНЬ ДАМСКИХ

Емілії Соколовскої
у Львові, Ринок ч. 29., І. п.
приймає ласкаві замовленя і виконує їх ґусто206
вно і по приступних цінах.
34-104
Н А У К У КРО Ю уділяє в осібних годинах.
Замісцеві панночки приймає напоме шнанє.

Видає й відповідає за редакцию: Стешан Кульчицкий
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